
  



  

 (3) البخاري اإلمام مسجد  مطبوعات سلسلة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

م لــهــــا   قــدَّ

 

 
 

 
 من أعان عىل طبعه 

ً
ا  وقف هلل، جزى هللا خير
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¢ 

 وسيئات أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده هلل الحمد إن

 ال وحده اهلل إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له مضل فال اهلل يهده من أعمالنا،

 ورسوله. عبده محمدا أن وأشهد له، شريك

 .(1)ىت َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٱيتٱ

 جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يت

(2)ىت ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه
 

 ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي يتٱ

(3)ىت جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت
 

 :بعد أما

 األمور وشر ،ملسو هيلع هللا ىلص محمد هدي الهدي وأحسن اهلل، كتاب الحديث أصدق فإن

 النار. يف ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل بدعة، محدثة وكل محدثاتها،

 وهو به التذكير من َنمل   أن ينبغي ال ألهميته موضوع   فهذا المسلمين معاشر بعد أما

 كما عظيمًا وواجبًا كبرى مسئولية األبناء تربية كانت وإذا األبناء تربية يةمسئول موضوع

  رسول   عن ،ڤ مالك   بن   أنس   الكبرى عن يف النسائي اإلمام أخرج
 
 اهللَ  إن  » قاَل:ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

ا راع   كل   َسائ ل    هيف (4)«بيت ه   أهل   عن الرجَل  َيسأَل  حتى ضي َع، َأم ذلَك  حفظَ  استْرعاُه، عم 

 ركثُ  التي األزمنة هذه يف بها فكيفوأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصزمن رسول اهلل  يف وعظمى كبرى مسؤولية

  المنكر. فيها وانتشر الشر فيها

                                                           
 (.102اآلية ) سورة آل عمران (1)
 (.1سورة النساء اآلية ) (2)
 (.71، 70سورة األحزاب اآلية ) (3)
 (.2170(، صحيح الترغيب برقم )1966حديث حسن صحيح رواه ابن حبان في صحيحه برقم ) (4)
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 المسلمين أبناء على أمناء ليسوا من بالتعليم يتعلق فيما القرار مواقع إلى ووصل بل

رة تغييرات   ُيحدثوا أن من اعتقادهم لسوء ُيخشى ممن  سوءًا. األمر بها يزيدون ُمدمِّ

 أن بعد بها فكيف كثيرة مناح   يف السابقة التعليمية المناهج ننتقد كنا قبل من ألننا

  عقيدته. يف مطعون هو من المناهج وضع جهة من القرار موقع إلى وصل

 تجتهدوا أن فعليكم ظمًاع   ازداد قد عليكم الواجب إن واألمهات اآلباء أيها

 اهلل لقاء يوم عنهم مسؤولون فإّنكم أكبادكم فلذات رعاية من يكمعل اهلل أوجبه بما لتقوموا

  وتعالى. سبحانه

 واألمهات اآلباء قبل من هو إنما األبناء فساد أكثر أنّ  يذكر$  القيم ابن واإلمام

 ما هذا والسنن الفرائض بتعليَمُهم يقوموا ولم وضيعوهم تربيتهم واجب أهملوا الذين

 تعالى. اهلل رحمه القيم ابن يقوله

 مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ محيتٱ:يقزول وجزل عزز وربنا 

  (1)ىتخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض

 به نهضيُ  أن يمكن ال وهذا عظيم أبنائكما تجاه عليكما الواجب األم وأيتها األب أيها

 الصالح. العمل ويف والتربوي الشرعي للعلم التعلم يف واجتهاد استعداد بعد إال

 آبائهم إلى ينظر أن فسادهم من األبناء صالح تعالى اهلل بإذن به علميُ  ما أول فإن ولهذا

 وكانا لربها مراقبةً  صالحةً  األم كانت وإذا بدينه متمسكًا صالحًا األب كان وأمهاتهم، فإذا

 األبناء. من لغرسهما العظيمة بالنتائج فث ق بالشرع علم   على

 يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت يتٱ: يقززول -وجززل عززز - ربنززا

 (2)ىت مم ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك

 معناها؟ ما! {بإميان}

 مقصززرة لكنهزززا مززثلهم مؤمنززةً  كانززت ذريززتهم أن منهززا التفسززير لعلمززاء أقززوال هنزززا 

 إلزززى العمزززل يف المقصزززرين أبنزززائهم رفزززع بزززأن كافزززأهم -وجزززلعزززز - فزززالرب العمزززل يف

  اآلباء. درجات

                                                           
 (.6سورة التحريم اآلية ) (1)
 (.21سورة الطور اآلية ) (2)



  3 

 الصالحززززة وعقيززدتهم انهمإيمزز بسززبب أي للسززببية هنززززا البززززاء {بإميووان} آخوو  قوو ٌ 

 الجنة. يف معهم وجعلهم ذريتهم ىاجتب -وجل عز - اهلل فإن وتوحيدهم

 بزل األم، وكزذا وأبنائزه، ذريتزه صالح أسباب من وإيمانه عقيدته وحسن األب صالح إذاً 

 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح يتٱٱ:يقزول وجل عز ربنا
 (1)ىت مفحق خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض

 الصغيرين. اليتيمين الغالمين لهذين الدنيا خير  اهلل حفظ ألبا صالح أجل فمن

 دينزًا إال يزروا لزم إليزك أبنائزك نظزر فزإذا ألبنائزك قزدوة   خيزر تكزون أن عليك األب أيها 

 أن علززى يززدل الواقززع بززل األم وكززذلك وعززدالً  وصززدقًا اهلل مززن وخوفززًا وصززالحًا وتقززوىً 

 وأعظم. أكثر األم مسئولية

 الرزق كسب يف بالسعي المنزل خارج مشغول   الغالب يف األب ألن ذلك ىإل أّدى الواقع

 األبناء ضاع التربية لمسئولية وتقدير معرفة   وعلى وصالح دين   على امرأته تكن لم فإذا

 نسبة البالد هذه المسلمين؟! شباب أين اهلل رحم من إال مجتمعاتنا يف حاصل وهذا ضاعوا

 تعالى. اهلل رحم من إال الشباب؟! مه أين %٦٠ عن تزيد فيها الشباب

 
ً
ن إال من رحم هللا  إذا ي أدت إىل بعد شباب المسلمير

ما هي األسباب الت 

ق   سائغة ألعداء اإلسالم من الشر
ً
عن دينهم حت  إنهم صاروا لقمة

ة:    والغرب هناك أسباب كثير

 وليق عمر ابن حديث من الصحيحين يف ، تجاههم لمسؤوليتها األسرة تضييع منها 

 وهو راع الناس على الذي فاإلمام رعيته عن مسؤول وكلكم راع   كلكم أال: »ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 بيت يف راعية   والمرأة رعيته عن مسئول   وهو بيته أهل على راع   األب رعيته عن مسئول  

 إذا فالمرأة ،اهلل  لقاء يوم عنها سنسأل رعية منا لكل   «رعيتها عن مسئولة   وهي زوجها

 من مسلم اإلمام صحيح ففي أوالدها وعلى زوجها على نعمة فهي وصالح دين   على كانت

َيا:»ملسو هيلع هللا ىلص النبي يقولڤ  العاص بن عمرو بن اهلل عبد حديث
ْ
ن ر  َمَتاع   الدُّ ي ْ

َ
ـا َوخ َ   َمَتاِعه

ر
ة
َ
ْرأ َ
ْ
 اْل

 
ر
ة َ اِله ا»: قال ثوبان حديث من هماج وابن الترمذي سنن ويف ،(2)«الصَّ نَّ

ر
  َمعَ  ك

ه
ب ه ِ
ه   ملسو هيلع هللا ىلص النَّ

 ف 

                                                           
 (.82سورة الكهف اآلية ) (1)
  (.3413(، صحيح الجامع برقم )1467)أخرجه مسلم برقم  (2)



  4 

هه  ْعضه بَ  اره
َ
ْسف
َ
ينَ  تعاىل: هللا قول في  ل أ َهَب  َيْكن ُزونَ  َوال ذ  ةَ  الذ  ض  ُقوَنَها َوال َوالْف   َسب يل   ف ي ُينْف 

 
 
ْرُهمْ  اهلل ْو  فقلنا َأل يم   ب َعَذاب   َفَبشِّ

َ
َنا ل ْ يُّ  َعِله

َ
اله  أ َ

ْ
ي ْ   اْل

َ
هر  خ

َ
ذ خه َنتَّ
َ
 لما ملسو هيلع هللا ىلص النبيأصحاب - ،ف

 من خافوا اهلل سبيل يف إنفاقها وعدم والفضة الذهب وجمع كنز على الشديد الوعيد واسمع

ر  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َرُسوُل  َفَقاَل  -جمعها ينفعهم كنوزاً  يعرفوا أن فأرادوا والفضة الذهب
ر
َضل
ْ
ف
َ
  أ

 
َسان  له

ر   كه ا
َ
ب   ذ

ْ
ل
َ
ر   َوق كه ا

َ
  ش

 
ْوَجة
َ
  َوز

 
َنة ْؤمه هر  مر ينر عه
ر
  ت

َ
هه  َعل انه َ ي   «.  إه

 مؤمنة وزوجةً  اهلل نعمأل شاكراً  وقلبًا اهلل ذكر عن يفتر ال ًاسانل وهبتُ  أن المال أفضل 

 والصالح الدين على األبناء تنشئة على وتقوم الدين وعلى االستقامة على ُتعينك

 ما فعل من األبناء نمكّ لتُ  زوجها ضد أبنائها مع تتحالف األم كانت إذا أما واالستقامة،

 بيوت يف حتى بل تعالى اهلل رحم من إال المسلمين بيوت من كثير   يف واقع وهذا ُيريدون

 وربما المختلطة االحتفاالت يف تشار  البنت شيئًا يعرف ال األب المستقيمين بعض

 وزميالتها زمالئها معها وتجمع تجمعها التي الصور ومعها رجعت وربما متبرجة خرجت

 ينفع ال حيث األب ندم مةالطا وقعت ما إذا حتى شيئا يعرف ال واألب صغاراً  كانوا لو حتى

 أنت؟! كنت أين الندم

 أكثر فساد البيوت راجٌع اىل اآلباء واألمهات، لماذا؟

 ألن اآلباء واألمهات رفعوا أيديهم عن هذا الواجب. 

ي أبناءك ؟!    من تريد أن يرب 

ي عقيدته.  
ي تسلط عليها من هو مطعون ف 

 المدارس !! الت 

 الشوارع !!  

 أجهزة اإلعالم !!!  

 ه التلفزيونات !!! هذ 

 عن تعرف وال والحياتية المالية مشاكلك وتواجه المال يف تجمع الحياة يف تمضي وأنت

 الكبرى. المسؤولية هذه عن القيامة يوم َسُتسأل رجليك تحت يجري الذي اآلسن الماء

 وصغاراً  كباراً  جميعًا نحتاجها التي الجامعة الوصايا هذه معي اسمعوا اإليمان إخوة 

 . ألهميتها عنها الكالم ُيعاد بأن جديرة   هيو مرات عنها تكلمنا دوق

 مه جه ين ىن خنمن حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خليت

 رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه
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 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت

 ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن  ممرن ام يل ىل
 هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي

  خض حض جض مص حصخص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج مثحج

 مك لك خك حك جك مق حق  مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 حي جي ٰه مه هنجه من خن حن جن مم خم جمحم  هل مل خل حل جل
 (1)ىتمتهت هب مب هئ مئ ميهي خي

 واآلخرة. الدنيا يف السعادة سبيل لمثِّ تُ  حكيمة توجيهات من أجلها ما

  الراشدة. اإليمانية التربية قواعد وتمثل

 والسنة. الكتاب علوم من صفر   وأنت أبناء  تربي أن تريد عطيهيُ  ال الشيء فاقد

 العلم. مجالس تشهد ال نفسك، تعليم على تحرص ال أنت

 وعلى عبادتك على أوالً  أنت عينكتُ الدينية التي  المحاضرات الجوال هاتفك يف تسمع ال

 ضياع وحياة بثع حياة كلها حياتك النافعة، الكتب تقرأ وال أبنائك تربية بواجب تقوم أن

  اهلل. رحم من إال المسلمين أكثر شعار هذا الوقت تقتل أن تريد

 يف  تستصزحبها التزي اإليمانيزة العلمية المادة هي الحكمة هذه (2) ىتيل ىل مل خل يتٱ

 وربنزا أعزوج والعود الظل تقيمسي كيف يعطيه، ال الشيء فاقد األبناء تربية ويف اهلل إلى السير

 :حق مف خف جفحف مغ جغ  مع جع مظ حط خضمض حض جض مص يت يقززول 

 .ىت  حك جك مق

 الدنيا. وليس الصالح والعمل الدين يف والفقه العلم من عباده اهلل يؤتيه ما هو الكثير الخير

 التربيزة وعلزى الوعظ على يقوم األبناء تربية يف األساس  (4)ىتٰذ يي ىي مي  خي حي يتٱ

 .المراحل آخر يف إليها ُيلجأ اإلسالم يف العقوبة بالقدوة

                                                           
 (.19 – 12سورة لقمان اآليات ) (1)
 (.12سورة لقمان اآلية ) (2)
 (.269سورة البقرة اآلية ) (3)
 (.13سورة لقمان اآلية ) (4)
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 والتوجيه. والوعظ النصح ينفع لم إذا أخيرة كمرحلة إليها لجأيُ  لكن نعم 

 . ولد  وجه يف تعبس أن ينفع لم إذا

 .الكمالية مستحقاته بعض من الحرمان أسلوب ينفع لم إذا

 .اإلعراض أسلوب ينفع لم إذا

 .مبرح غير ضربا تضرب تفأن الضرب إلى واحتجت ينفع لم كله هذا

 . غضبك يسكن حتى اصبر الغضب عند تضربه ال

 تريد ال ضربا فاضربه الوسائل كل استنفاذ بعد الفعالة الوسيلة الضرب ان رأيت إذا ثم

 . الضرب من تكثر أن وإيا  تؤدبه بل تؤذيه أن به

 

، ن  بْ  َعْمر و حديث من السنن أصحاب عند ، َعنْ  ُشَعْيب  ه ، َعنْ  َأب يه   َرُسوُل  َقاَل  َقاَل: َجدِّ

 
 
اَلة   َأْبنَاَءُكمْ  ُمُرواملسو هيلع هللا ىلص: » اهلل ن يَن، ل َسْبع   ب الص  ن يَن، ل َعْشر   َعَلْيَها َواْضر ُبوُهمْ  س  ُقوا س   َبْينَُهمْ  َوَفرِّ

ع   ف ي  .(1)«اْلَمَضاج 

 رفض فإذا التمييز بعد بالصالة رهتأم (2)ىت حض جض مص يتٱ الدين أمور أعظم من الصالة

 ٱ.ُمبر ح غير ضربًا تضربه العشر بعد ُيصلي أن

 .عقل قد الطفل يكون أن بعد يكون الضرب أن فيد يُ  وهذا

ُقوا» ع   ف ي َبْينَُهمْ  َوَفرِّ  قبل لكن واألنثى واألنثى والذكر، الذكر بين يفرق العشر بعد« اْلَمَضاج 

 حتى العشر بعد أما أنثى مع ذكر عيضج   ال سنين، سبع بعد واألنثى الذكر بين يفرق العشر

 .بينهم تفرق الذكور

 .فارغة مثاليات دين ليس اإلسالم 

 .مريض قلبك أنت يخأيا  

 .تتساهل فال االحتراز من بد ال بهم، تعبأْ  ال

 وتتعجب!! بأخته زنا الولد أن تسمع حتى 

                                                           
 (.6756مسند اإلمام أحمد ط الرسالة برقم ) (1)
 (.17سورة لقمان اآلية ) (2)
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 .المسلمين بيوت يف حاصل هو اكم تساهال رأيت ما واهلل

 ٱعندهم. باتت ربما بل عمومتها أبناء وحولها غريبة مالبس تلبس البنت

 والعقيززدة التوحيززد ولززد  يف تغرسززه مززا أول (1)ىت زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر يتٱ

 .الطرق أصحاب من صوفيًا ولد  يكون أن إيا   باهلل إال يتعلق وأال الصحيحة

ركي ة داً أورا وأعطوه ةطريق بايع قد 
 .وبدعية ش 

 ُكنت قال َعبَّاس   ابن حديث من والترمذي أحمد فعند ُموحداً  ولد  يكون أن بد ال
ه  رسول َخلَْف  َعلُِّمَك  إين ُغََلمُ  يا» فقال يَْوًما ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ

ُ
َ  اْحَفْظ  ََكهَمات   أ  اْحَفْظ  ََيَْفْظَك  اّللَّ

 َ ْلَت  إذا َُتَاَهَك  ََتهْدهُ  اّللَّ
َ
ْل  َسأ

َ
َ ا فَاْسأ ه  فَاْسَتعهنْ  اْسَتَعْنَت  وإذا ّللَّ هاّللَّ نَّ  َواْعلَمْ  ب

َ
ةَ  أ مَّ

ُ
 لو اْْل

نْ  ىلع اْجَتَمَعْت 
َ
ء   َيْنَفُعوكَ  أ هََشْ ء   إال َيْنَفُعوكَ  لم ب هََشْ  ىلع اْجَتَمُعوا َولَوْ  لك اهلل َكَتَبهُ  قد ب

نْ 
َ
وكَ  أ ء   يَُُضُّ هََشْ وكَ  لم ب ء   إال يَُُضُّ هََشْ ْقََلمُ  ُرفهَعْت  َعلَْيَك  اهلل َكَتَبهُ  قد ب

َ
ْت  اْْل  وََجفَّ

ُحُف   .َصِحيح   َحَسن   َحِديث   هذا قال (2)«الصُّ

 سيدي مطرة يا يقولون: الصغار الصبية المطر ينزل عندما السودان مجتمعات بعض يف

 . ويال كبي اهلل مطرة ويا وزيدي كبي

 (3)ىتمظحط مض خض جضحض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخيت وحده  اهلل من إال مطر يف ما

 يتخطزف المزوت نزرى ونحن القيامة يوم عنها سنسأل كبرى مسؤولية األبناء تربية مسؤولية

 لزيس عملزه رهزين قبزره حبزيس سزيكون الزدنيا إلى له رجوع فال مات ومن حولنا من الناس

 غيره. وال هدلو معه

 ءالغال ترفع وأن والصالح للدين توفقنا وأن السبيل سواء تهدينا أن نسألك إنا اللهم

 لنا تبسط وأن والبأس الشدة عنا تزيل وأن بالدنا عن والشيوعية والعالمانية والوباء

 .العالمين يا رب الرخاء برحمتك

                                                           
 (.13سورة لقمان اآلية ) (1)
 (.2763(، مسند اإلمام أحمد ت شاكر برقم )2440الترمذي برقم )سنن  (2)
 (.28سورة الشورى اآلية ) (3)
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 اإلخوة أحد وفّرغها البخاري اإلمام مسجد يف ألقيتها خطبة هو المتقدم الكالم هذا

 والعملية شرعيةال التربية قواعد لبعض الجمع لهذا مقدمة أجعلها أن أحببُت  وقد الفضالء

 بالواجب للقيام غيره مع لهما ُعدةً  ليكون الوالدان منها يستفيد والتي اهلل شاء إن الراشدة

 .ربهما عنه وسيسألهما تحماله الذي والمؤرق الكبير

 وما األبناء تربية عن كتب بالدنا من العلم طلبة من إخواننا بعض أن لو أتمنى كنُت  ولقد

 وذاكراً  الحياتية وخبرته العلمية معرفته منطلق من الكبير جبالوا بهذا للقيام نحتاجه

 التي الحتمية المشاكل سنواجه وكيف المسعى هذا يف لننجح نعتمده أن ينبغي ما بتفصيل  

 هذه أقّدم اهلل شاء إن ذلك يتحقق أن وإلى براثنها، من أبناءنا لتخليص مجتمعنا بها يعج  

 من شيء   هازيعو وقد الفضليات أخواتنا بعض عتهاجم التي الغاليات والنصائح الكلمات

 واهلل والمتخصص المتبصر الدرس من لمزيد شهية وفاتح   منبه   بمثابة لتكون الترتيب

 السبيل. سواء إلى الهادي

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 وكتبه أ بو محمد حسن بن حامد

آخر   ١٤٤2ل ايم بقني من ربيع ال
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¢ 

بيُ  ومما وتعددت تعريفاتها تنوعت التربية  إعداد هي نقول أن األذهان إلى مفهومها قرِّ

 الحياة له ُيحّصل والذي شرعا المطلوب كماله إلى فشيئا شيئا وإيصاله اإلنساين الفرد

 يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث يتٱتعالى  اهلل يقول واآلخرة الدنيا يف الطيبة

  (1)ىت رن مم ام يل ىل مل  يك مكىك لك اك

 .خلقه من ساميال الهدف يحقق ما على اإلنسان بناء ي:ووه أو

 جخ مح يت اهلل أمر وبذلك الوالدين إلى يتوجه ما أول يتوجه فرض المفهوم بهذا والتربية

 مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ

 (2)ىت خف حف جف مغ جغ

 َوُكل ُكمْ  َراع   ُكل ُكمْ ملسو هيلع هللا ىلص: » اهلل رسول لقول وُمضّيع   وخائن   آثم أوالده تربية يف فالُمفّرط

ي   َعنْ  َمْسُئول  
 مرهون ونجاحها األبوين، بين مشتركة عملية التربوية والعملية ،(3)«ت ه  َرع 

 لآلخر مغاير هدف أو خطة األبوين من لكل يكون أن يصلح فال بينهما، الناجح بالتعاون

 االختالف هو األبناء انحراف أسباب وأحد التربوية العملية فشل إلى يؤدي هذا ألن

 .األسري

ها الشيطان عليها استحوذ قد واألم بالشرع متمسكا مستقيما األب فتجد  تجاري أن فهم 

 يف الهوى به يتجارى واألب مستقيمةً  األم تكون بأن العكس أو الطغيان يف ولو المجتمع

 الباطل! أودية

 المعيزار جعزلملسو هيلع هللا ىلص  فزالنبي والززوج للزوجزة الموفزق االختيار هو ذلك من النجاة وطريق

ةُ  ُتْنَكحُ »ملسو هيلع هللا ىلص:  فقزال الدين هو األساس
َ
: الَمْرأ ْرَبع 

َ
هَها ْله هَمال ََسبهَها ل هَها َوِله هينهَها، وَََجَال  فَاْظَفرْ  َوِله

هَذاته  ، ب ينه  نجعل أن ولكن والحسب والمال الجمال إهمال يعني ال وهذا (4)«يََداكَ  تَرهَبْت  اِلِّ

هَذا»ملسو هيلع هللا ىلص:  أيضزا وقال الصفات لتلك سابقًا الدين معيار تَاُكمْ  إ
َ
 وَُخلَُقوهُ  يَنوهُ ده  تَْرَضوْونَ  َمنْ  أ

 «.فََزوُِّجوهُ 

                                                           
 (.97سورة النحل اآلية ) (1)
 (.6سورة التحريم اآلية ) (2)
 (.6719صحيح البخاري برقم ) (3)
  (.1466(، وصحيح مسلم برقم )5090صحيح البخاري برقم ) (4)
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 مكتمال البناء تجدملسو هيلع هللا ىلص  رسوله وسنة اهلل بشريعة ملتزمين واألم األب يكون فحين

 مثمرًا. والغرس

 مستقبل يف إيجابيًا يؤثر والمنهج الفهم يف ووحدتهما الوالدين اتفاق أن علميًا تبين وقد

 األبنززاء.

 النكاح أحكام يف المأثورة باألدعية األخذ عدم األبناء النحراف المؤدية األسباب* من 

 به إذملسو هيلع هللا ىلص  النبي بهدي المسلم يتمسك أن المفترض فمن الوالدين، قبل من المولود وأحكام

 واآلخرة. الدنيا يف سوء كل من اإلنسان يسلم

 من ُتغني وال ُتسمن ال مزجاة التربية يف بضاعتهم واألمهات اآلباء من كثير لألسف* 

 الجهل وانتشار التربية جانب إهمال المستقيمين من كثير لدى المالحظ ومن جوع،

 معاين الولد سيتشرب فهل الزمان هذا يف الناس من كثير حال هو كما التربوية بالعملية

 شرعية ُأمّية من ُيعانيان والدان عليها يقوم أسرة   ظُل  يف عقيدته؟ هم ويحمل الدين

  !؟يةووترب

 * 

 وطريقة أسلوب وضع وهو الشرع به جاء ما غير يف الواحد األسلوب سياسةـ 

 يصلح ال قد األبناء أحد مع التعامل يف يصلح ما فإن األبناء جميع لتربية موحدة

 يستغربون الذين واألمهات اآلباء من كثيراً  نعرف ونحن أخيه مع التعامل يف

 يستحق الذي أن مع أخيه مع ينجح وال ولد مع تربوي أسلوب ينجح لماذا

 فاعرف األبناء، من عدد مع واحد تربوي أسلوب نجاح هو فعال االستغراب

 .وعقله ولد  قلب إلى المناسب الطريق

 مع وأمهاتهم آباءهم تربية طريق إال أذهانهم يف ليس واألمهات اآلباء بعض

 فيها. الكبيرة القصور بنواحي اعترافهم

 الالمباالة من نوعًا فيمارس للتربية منهجًا ثمة أن عن تمامًا غافل اآلباء بعض

 اآلن أنه ...الطفل نمو إلى يتجه نظره وكل األمر هذا باله على يخطر وال

 .بها ويتلهى وتكبر تنمو لحم مضغة يراه فهو... يتكلم بدأ اآلن ... يحبو
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 فاألصل مربيًا أصبح طفالً  أنجب من كل وليس سائقا أصبح سيارة اقتنى من كل فليس

 والخلقية، اإليمانية بجوانبها التربية عملية عن يسيرة ولو بخلفية الوالدان يتشبع أن

 عملية تعد لم عمومًا فالتربية سن، لكل العمرية الخصائص معرفة إلى باإلضافة والنفسية

 التي وأسسها وقواعدها وتفاصيلها أصولها لها بل والرغبات للعادات متروكة عشوائية

 .عليها متقو

 *  

 قلب يف الصحيحة النقية العقيدة معاين غرس عدم أي المبكرة اإليمانية التربية إهمال

 ضد مناعة له لتكون المبكر السن يف اهلل من والخوف المراقبة معاين إرساء وعدم الطفل

 لألمة. حماية هي دةالعقي على القائمة اإليمانية فالتربية االنحراف،

 لهم ونصنع الصحيح مكانها يف اللبنة نضع حتى مبكرة اإليمانية التربية تكون أن بد وال

 أقوم} المبكرة: التربية يف اهلل رحمه الجوزي ابن قال الدهر أبد معهم تبقى إيمانية مناعة

 . {صعًبا رده نكا ومرن، عليه فنشأ وطبعه الولد، ُتر   إذا فأما الصغر، يف كان ما التقويم

 أن يمكن والعادات اآلباء، يتصوره مما بكثير أكثر األولى سنواته يف يتعلم الطفل فإن

 السنوات يف تتم التربوية العمليات من ٪٩٩ فان أصغر، سنه كانت كلما بسهولة يكتسبها

 العناية. من قدر بأكبر تحظى أن حقها المرحلة هذه فمثل األولى، الخمس

  م:وامله نوفم ذاووهل
 هذه تترسخ حتى ترديدها وكثرة التوحيد كلمة على عامين بلوغه منذ الطفل تعويدـ 

 .وقلبه لسانه يف الكلمة

 .فهمه عليه يتيسر بما معناها تقريب مع

 لكي عليها، شكره ووجوب عليه، وبنعمه إحسانه، وكثرة وكماله وعظمته باهلل تعريفهـ 

 . ويعظمه فيحبه بربه الصبي قلب يرتبط

 مناسب حوار إلجراء الفرص واستغالل قدرته وعموم وكمال باهلل لإليمان الطفل إرشادـ 

 الطفل من سؤال أي إهمال عدم أيضا إليه، المعاين هذه إليصال الصغير الطفل عقل يالئم
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 وكي ذهنه يتشتت لكيال فيها تعمق دون اإلجابات تيسير على والعمل العقيدة جانب يف

 ثال ذلك: م المطلوبة لإلجابة يصل

 إالها؟ أكون ال لماذا مربيه الطفل سأل لو ما

 .السؤال هذا من المربي صعق وربما

 .له والد ال اهلل بأن تجيبه أن أسهل ما ولكن

 مخلوق. وأنت وما سواه مخلوق الخالق اهلل وأن إالهًا فلست والد فلك أي: أبو ، وأنا 

 البعض يظن ربما ،وأعمال وظائف لهم وأن نراهم ال وأننا المالئكة بوجود ُنعّرفه أيضاز 

 نشوئه أول يف الصبي إلى يقدم أن ينبغي لكن الطفل على فهمه يصعب األمر ذلك أن

 فشيئا. شيئا كبره يف معناه له ينكشف يزال ال ثم حفظًا ليحفظه

 يرتبط كي والحرام الحالل أحكام من يحتاجه وما تيسر بما يعقل ما أول أيضا تعريفهـ 

 وتيسير الحرام وجزاء الحالل جزاء بيان مع وعمالً  علمًا الشريعة حكامبأ صغره منذ

اإلمكان، والبد أن ُيعلماه أحكام الصالة ومن ذلك الطهارة بتفاصيلها وأن  قدر له المفاهيم

 .ملسو هيلع هللا ىلصُيعلِّماُه صفة صالة النبي 

 طريق عن وذلك تصرفاته كل يف وجل عز اهلل ومراقبة التقوى روح غرس على العملـ 

 واستشعار اهلل مراقبة وأثر المتقين وجزاء اهلل معية عن تتحدث التي القرآن آيات بعض اءةقر

 ابن علم عندماملسو هيلع هللا ىلص  بالرسول ذلك يف متأسيا المخالفة عن والبعد العبادة تحسين على معيته

َ  اْحَفْظ » خلفه يركب غالم وهوڤ  عباس   «.ََيَْفْظَك  اّللَّ

 مع العصيان عند والعقوبة اإلحسان عند مكافأةبال والترهيب الترغيب استخدام ويمكن

 األسلوب. هذا يف اإلفراط عدم مراعاة

ْواَلَدُكمْ  ُمُروا»ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي لوصية تنفيذا وهذا الصالة ورأسها بالعبادة أمرهـ 
َ
ََلةه  أ هالصَّ  ب

ْبَناءُ  َوُهمْ 
َ
نهنَي، َسْبعه  أ ُبوُهمْ  سه ْبَناءُ  َوُهمْ  َعلَْيَها، َواْْضه

َ
عه  فه  بَْيَنُهمْ  رِّقُواَوفَ  َعْش   أ  (١)«الَْمَضاجه

 عليها ويحافظ يؤديها بل وجوبًا العبادات بأداء مطالب غير البلوغ سن حتى والطفل

  بلوغه. عند العبادات أداء عليه ليسهل

                                                           
  وصححه العالمة األلباني.(، 495سنن أبي داوود برقم ) (1)
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 .ذلك يف يتهاونا ال وأن ونحوها بالصالة بأمره مأموران والديه لكنّ 

 ُيتابعاه وأن ملسو هيلع هللا ىلص النبي هارة، أن ُيعّلماه صفة صالةالط من الصالة أحكام ُيعلماه أن ّد ب وال

 .بها وعمله وفهمه األحكام بهذه أخذه من ليتأكدا

 أفضل هو الرسول أن بيان طريق عن يتم وذلك قلبه يفملسو هيلع هللا ىلص  الرسول حب زرع من بد الز 

 بصورة سيرته وسرد البشرية لكل العليا القدوة وأّنه لربه طاعة وأكثرهم وأكملهم الخلق

 اهلل محبة لنيل وسبب اهلل لطاعة عنوان هيملسو هيلع هللا ىلص  الرسول طاعة أن له ُنبين وأن وميسرة مشوقة

 الصحابة. وسير النبي غزوات ونعلمه

 على تأثيراً  للقرآن فإن الكريم القرآن وتالوة حفظ على الحرص على نربيه أن يجبز 

 معاين ر يد ال لكنه صفاًء، الناس أشّد  والطفل التأثير زاد النفس صفت وكلما النفس

 فالطفل واألم األب يكون أن ينبغي الناقل وهذا ناقل خالل من إال بها يتأثر وال اآليات

 هذه تنطبع القرآن من دائم ورد   وله باآليات ويتأثر القرآن قراءة عند يبكي والده يرى الذي

 سر يدر  ويعقل يكبر وعندما لبكائه ويبكي والده مع ويتأثر حياته طوال مخيلته يف الصورة

 ُيناسب سهل   بأسلوب   القرآن من يحفظ ما تفسير له نذكر أن ينبغي أنه على أبيه، بكاء

 .الفهم يف مستواه

 الصحيحة النبوية األذكار بعض الطفل يحفظ أن على نحرص أن المهمات منوز 

 بها اإلتيان ُيهمل وال عليها يواظب وأن والمساء الصباح وأذكار واالستيقاظ النوم كأذكار

 . أوقاتها يف

 المناسبة األوقات ويتخيروا ألبنائهم البيت يف النافعة الدروس ُيقيموا أن الوالدين ز  على

 األربعين الدروس هذه يفا يقرؤو أن ويمكن عليها باالستمرار أنفسهم ويأخذوا لذلك

 ورياض ،أحمد لإلمام السنة وأصول ،التوحيد وكتاب ،األصول وثالثة ،النووية

 ،وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر ،المنان كالم تفسير يف الرحمن الكريم يروتيس ،الصالحين

 ،كثير البن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول سيرة يف والفصول ،والروضة الندية للعالمة صديق حسن خان

 لإلمام المفرد واألدب ،طه صالح إسالم أبي للشيخ األنام خير سيرة يف السالم وسبل

والتوحيد أوالً لو  ،لأللباين ملسو هيلع هللا ىلصة صالة النبي وصف ،النبالء أعالم سير وتهذيب ،البخاري

 ،والداء والدواء البن القيم ،والتصفية والتربية له أيضًا أيضًا، كانوا يعلمون لأللباين

   .المفيدة الكتب من وغيرها ،والنصيحة الصغرى لشيخ اإلسالم بن تيمية
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 حياة يف وحساسية أهمية األمور أكثر من والعاطفي النفسي البناء فيعتبر النفسية، بالتربية

 . الطفل نفس يف كبيرة مساحة تحتل العاطفة ألن ذلك األبناء،

   

 رغباتهم كل ورد انفعاالتهم، ضبط والنفسي، وعلى الشخصي االتزان على ُينّشُأوا أن

 ُيربى أن يجب فالطفل وجل، عز اهلل شرع إلى والوجدانية ةوالعاطفي النفسية وحاجاتهم

 عند واالنضباط لآلخرين الخير وحب والصدق والشجاعة والجرأة بالنفس الثقة على

 .الغضب

 وتدل األبناء، تربية يف جسيم خطأ وانعدامه جداً  مهم والتحفيز والثناء التشجيع* 

 الحب أساس على قائًما وتوجيهه الطفل سلو  ضبط كان كلما أنه الدراسات

 أفضل. بطريقة السوي السلو  اكتساب إلى ذلك أدى كلما والثواب،

 يعطيهم لهم بالنسبة التشجيع األبناء كذلك به إال تسير ال للسيارة الوقود مثل مثله فالتشجيع

 . الخير على لالستمرارية ويدفعهم طاقات من يجدون ما أفضل إخراج على حافزاً 

 إلى تحتاج شك بال التربية كانت وإن والعقاب والتأنيب التوبيخ نم نقلل أن وعلينا

 التوبيخ زيادة من الحذر هنا نقصده ما لكن االعوجاج لضبط والتوبيخ العقاب بعض

 وشخصيته.  نفسيته تدمر قلبية وجروح بندوب الطفل إصابة لدرجة وتكراره

 يف اإلشارات بعض إىل النظ  ونلفت ننبه لكن األبناء، عند بالنفس الثقة يزيد والتشجيع
 - التشجيع : عملية

 ذلك. يكتشف الطفل فإن كذب أو مبالغة بدون صادقا يكون أن /١

 النقد توجيه يف كذلك، أحيانًا نفسه الطفل ومدح دومًا الحميد السلو  بمدح عليك /٢

 أنت لتق وال اهلل، تبار  تحسن الحفظ يف أداؤ  فقل للقرآن حفظه يف الطفل أنجز إذا مثال

 .نفسه يف الغرور يزرع فهذا الحفظ يف منك أحسن يوجد ال الدنيا يف شخص أحسن

 اآلباء بين تجعل التي هي والحب بالعاطفة والتربية جداً  مهم العاطفي اإلشباع

 يف فاإلنسان األخاديد، ويشق المسافات يبعد وإهمالها المتواصلة الجسور واألمهات
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 اإلنسانية الحاجة وهذه والحنان، والعطف الحب ىإل شديدة بحاجة عمره مراحل جميع

 والعطف بالمحبة الشعور إلى حاجة أشد يكون صغره ويف الممات، إلى الوالدة من تمتد

ولكن احذر من أن ُتدّلله  .واألمان والدفء بالهدوء يشعر متوازنًا سويًا ينشأ حتى والحنان

 .ساهل يف تربيته فإن ذلك ُمهلك  ُمفسدتوت

 يحس ًا،حمرتا مستقرا هادئا مطمئنا سويا إنسانا منه يجعل عاطفيا، فلالط إشباع

 مع التكيف على قادرة ،لآلخرين محبة قانعة متوازنة شخصية منه يصنع والذي باألمن،

   االجتماعي. باالغتراب تشعر ال مبدعةوتحمل مشاقها  الحياة

 الدفء، هذا يمنحه من بكل يتعلق تجعله نقصها، أو البيت يف للعاطفة الطفل فقدان إن

 حياته أسلوب معنه يتلقى فهو الخطر؛ مكمن وهنا بأصدقائه التعلق شديد تجده ولذا

 يأنس ممن وخاصة ودينه لغته وكذلك وطريقة تذوقه وحديثه، ومفاهيمه معتقده()وربما 

 القرب. منه

 ه،عند الكره خط ينمو أن وأبرزها اإلطالق على سيئة كلها الحب هذا فقدان ونتائج

 يف األمر لُقضي الجانب بهذا اهتممنا فلو األبناء قلوب يف كبيرة مساحة تحتل فالعاطفة

 هو القلب ألن شيء كل يف تتحكم حينها الحب برصيد القلب تمأل فحينما كثيرة أمور

 الجنود. هم واألعضاء الملك

 هبيد أخذملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول أنڤ  جبل بن معاذ فعنملسو هيلع هللا ىلص  البشرية ومعلم مؤدب إلى وانظر

ه  ُمَعاُذ، يَا» وقال بَُّك، إهينِّ  َواّللَّ حه
ُ
ه  َْل بَُّك  إهينِّ  َواّللَّ حه

ُ
يَك » َفَقاَل: ،«َْل وصه

ُ
 فه  تََدَعنَّ  اَل  ُمَعاذُ  يَا أ

ّنِّ  اللَُّهمَّ  َتُقوُل: َصََلة   ُكِّ  ُدبُره  عه
َ
هَك  وَُحْسنه  َوُشْكرهَك، ذهْكرهَك، ىلَعَ  أ َباَدت فتأمل يف  (١)«عه

  مع معاذ : ملسو هيلع هللا ىلص تعامل النيب

 .اليد بمسك البدء

 االمتثال. بعده ليوجد القلب يمأل الذي الرصيد بمثابة كانت ألحبك، إين معاذ يا قول

 .اإلطالة وعدم التوجيه اختصار

 والحب. بالرفق يكون أن البد التوجيه إذاً 

                                                           
 (، حكم األلباني: صحيح.21103(، مسند اإلمام أحمد برقم )1522سنن أبي داود برقم ) (1)
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 من ذلك ألن خطأ أكبر ذاوه األبناء يكبر حينما والعاطفة الحب جانب يهمل اآلباء بعضـ 

 ما بقدر الصغر يف نعطيه كنا كما الكبر يف نعطيه أن الالزم فمن العاطفة، انحراف أسباب

 .يحتاج

 أو لهم الحب هذا إظهار غير من أبنائهم بحب يكتفون اآلباء من البعضـ  

 ابنك تصارح أن بد ال مثال، المشتريات أو بالمال خاطئة بصورة إظهاره

بُُّهَما إهينِّ  اللَُّهمَّ » يقول و والحسين الحسن يضمملسو هيلع هللا ىلص  النبي نكا تحبه، أنك حه
ُ
 أ

بَُّهَما حه
َ
 إظهاره و مصارحته بجانب دور فله المادي الجانب تهمل وال (١)«فَأ

 (2)«ََتابُوا تَهاُدوا» عظيم أثر لها فالهدية له لحبك

 الذي الحديث ويف لهم واالحتضان بالتقبيل يكون لهم الحب هذا إظهارـ 

ملسو هيلع هللا ىلص:  له فقال ألبنائه ملسو هيلع هللا ىلص الرسول تقبيل على األعراب أحد فيه اعترض

ْملهُك »
َ
وَأ

َ
نْ  لََك  أ

َ
ُ  نََزعَ  أ  بن األقرع له ذكر وحين (3)«الرَّْْحَةَ  قَلْبهَك  مهنْ  اّللَّ

 يَرَْحمُ  الَ  َمنْ »ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي قال أحدا منهم قبل ما الولد من عشرة له أن حابس
 ظنا أوالدهم على مشاعرهم حتى شيء بكل يبخلون فالبعض (٤)«يُرَْحمُ  الَ 

  والحق! والصالبة الجدية لتعليَمُهم صواب ذلك أن منهم

 بين العدالة تتحرى أن بد فال الُقبلة حتى شيء كل يف أساسي شيء األوالد بين العدالةـ 

 .أيضا ولك بل ألخيزه الكزره نفسه فزي تزرع ال لكي شيء كل يف أبنائك

  المحبة. تزيد الحوار فرص فخلق جداً  مهم واألبناء اآلباء بين الحوارـ 

 يف واستشارتهم حياتهم يف شيء بكل اآلباء مصارحة من األبناء تمنع التي الحواجز وتهدم

 وما األبناء مشاكل جميع معرفة من اآلباء ُيمّكن وهذا المهمات، من عليهم يستجد أمر كل

 على يقوم من وهموم بنفسيات بيالمر معرفة تتطلب الصحيحة فالتربية منه، يعانون

 البوح من خاللها من يتمكنون معهم منفتحة عالقة إقامة هي لذلك طريقة وأفضل تربيتهم

                                                           
 (.3747صحيح البخاري برقم ) (1)
 .(1601) «اإلرواء»صحيح ـ  (2)
 (.5998صحيح البخاري برقم ) (3)
 (.5997صحيح البخاري برقم ) (4)
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 وقت من مشكلتهم عن لك يكشف أنه الحوار فوائد من وأيضا السهولة بمنتهى لديهم بما

 .مبكر

 يداعبملسو هيلع هللا ىلص  النبي فكان عليهم السرور إدخال من ذلك يف لما وممازحتهم مداعبتهمـ 

 ظهره. على ويحملها والحسين الحسن

 الحب نسمات من إال التأثير تكتسب ال أبنائنا على نلقيها التي فكلماتنا المشاعر لغة أتقنـ 

 الحب من نفحة فيها وكان استعملت لو الكلمات فإن األبناء، قلوب على منها تهب التي

 .نريد لما االنقياد إلى والرحمة الحبب ولدفعتهم والسعادة الب ْشر أبنائنا حياة على ألفاضت

 تعكير   من لهم يحدث لما خروجك يتمنون البيت يف الثقيل كالضيف تكون أن فاحذر

  والعاطفة. الحب من الخالي الجاف ولتعاملك حياتهم لصفو

  * 
 كان سواء إشباعها إلى االبن يسعى التي النفسية الحاجات أهم من األمن إلى الحاجة تعتبر

 المراهقة. أو الطفولة مرحلة يف

 وزيادة األبناء عند األمان عنصر لضياع الرئيسة أسباب من األبناء أمام الزوجية والخالفات 

 .  النفسي واالضطراب القلق

 حينما لكن أحياًنا، والمشادات بل الزوجية الخالفات من يخلو العالم يف بيت يوجد ال

جار حوليت  أمام الزوجية المشاكل وتحدث واألم، األب يمارسه طبيعي طقس إلى الش 

 وآثاره خطير مؤشر فهذا الصغار، نفسية على المدمرة السلبية لآلثار مراعاة دون األطفال

  مدمرة.

 مشاعرهما وتصبح واألمهات اآلباء بين الزوجية المشكالت تكثر حينما فإنه وعليه

   الحياة. مدى يدوم قد األبناء على مباشر ضرر يقع ،دائًما ومدَمرة سلبية

 يتجاوز ال الذين الرضع سواء أعمارهم، اختالف على األبناء أن إلى الدراسات وتشير

 الخارجي الصعيد على بالسلب يتأثرون المراهقة، سن يف بالغين كانوا أو أشهر ٦م عمره

 تتضمن قد والتي واألم األب بين أمامهم تنشأ التي الزوجية الخالفات من والداخلي
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 األطفال هؤالء أن سنجد الخارجي، الصعيد فعلى .عتداءاو ضرب أو إهانات أو صراًخا

 والنفسية الداخلية الناحية من أنهم كما غيرهم، من وعدوانية وعدائية عنًفا أكثر يكونون

 لحاالتا ويف واالكتئاب، بالقلق لإلصابة ُعرضة وأكثر ألنفسهم، تقديًرا أقل يكونون

 االنتحارية. المشاعر عليهم تسيطر قد الحادة

 

 اسزتقرار حول باألمن األطفال شعور من واألمهات اآلباء بين المستمرة النزاعات تحدـ 

 يفتقزدون أنهزم كمزا الوالزدين، بزين الطالق وقوع يةإمكان من دائًما يتخوفون ألنهم األسرة،

 المنزل. يف الخالفات نشوب كثرة بسبب الطبيعية بالحياة الشعور

 يمنع ما وهو والتوتر، بالقلق الوالدين إصابة يف الحادة الزوجية المشكالت تتسبب 

 ال الصغار مع يجتمعان حينما أنهما كما ، األطفال مع وجيد كاف   وقت قضاء من الطرفين

 كليهما. على مسيطًرا يكون واإلزعاج الغضب ألن ومودة بدفء معهم يتعاملون

 بالقلق إحساسهم زاد واألم، األب بين تقع التي الحادة الخالفات األطفال حضر كلما

 عرضة وتجعلهم والنفسية الجسدية سالمتهم على تؤثر أمور وهي ،واإلجهاد والتوتر

 لهم. والصحي الطبيعي التطور مع تتعارض أنها كما باالكتئاب، لإلصابة

 ُيضعف قد الشجار على الوالدان فيه اعتاد منزل يف الطفل فيه يعيش الذي التوتر فمناخ 

 تنظيم يف أكبر صعوبة لديهم يكون األطفال هؤالء أن كما والمعريف، الدراسي تحصيله

 التي تعرض لهم.  المشكالت حل سرعة ويف وعواطفهم، انتباههم

 التعامل فرص لديهم تتزايد مستمرة بصفة الزوجية الخالفات إلى األطفال تعرض مع 

 صحية عالقات على الحفاظ يف صعوبة األطفال هؤالء يواجه وقد اآلخرين، مع بعدوانية
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 تحديد يف صعوبة يجدون قد أنهم كما سنًّا، أكبر يكونون عندما بهم المحيطين مع

 بهم. الوثوق عليهم يتعين الذين األشخاص

 الولد، انحراف إلى تؤدي التي األساسية العوامل من المستمرة الزوجية الخالفات* 

 القاتم البيت جو من الهروب سيكون مساء صباح ناظريه أمام الخصومة ظاهرة يرى حين

 له. مهم أمر ومتنفس رفاق عن والبحث

 عدم الخالف حين السليم التصرف لكن خالف بال أزواج يوجد ال أنه المؤكد من* 

 يقع الخالف أن تخبرهم بالخالف وعلموا حدث وإن األبناء أمام الخالف لنقاط التعرض

 .قضية للود يفسد ال وأنه شخصين أي بين

 للحياة الوالدين وممارسة الخالف آثار إخفاء ومحاولة الخالف فترة إطالة عدم* 

 إظهار عدم ويجب المرح جو بإشاعة الخالف عن األبناء نظر صرف وأيضا كالمعتاد

 لألبناء. عمليا الخالف

 أو األم بكيت أن أو أخرى، حجرة يف لينام النوم حجرة أو المنزل األبوين أحد يتر  فال

 والغضب الصراخ أصوات األبناء يسمع أن أو اإلهانات تجنب من بد وال صامتة، تجلس

 المغلقة. األبواب خلف من

 

 أصبحنا لقد علينا، أبنائنا حق من ذلك ألن األبناء مع للجلوس وقتا نخصص أن يجب

 آخر نرجع ما وكثيراً  التجارية أو ظيفيةالو أعمالنا يف بيوتنا خارج مشغولين معظمنا أو كلنا

  أبنائنا. على أنظارنا تقع أن دون أيام مضت ربما بل عميق نوم يف أبنائنا لنجد الليل

 التوجيه؟ فأين

 واإلرشاد؟ العطاء أبوة التربية أبوة أين

 من نحن أين أبنائنا، لمستقبل تأمين أعمالنا يف انشغالنا أن نرى من يا اآلباء معشر فيا

 األبناء انحراف ظهر إذا ثم بالمال؟ ُيشترى ال الذي والتربية والتواصل الحب رصيد أمينت

  الخطأ؟! أين تساءلنا،
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ء   فه  يَُكونُ  اَل  الرِّْفَق  إهنَّ » قال: أنهملسو هيلع هللا ىلص  فعنه األصل هو التربية يف الرفق*  هالَّ  ََشْ  زَانَُه، إ
عُ  َواَل  ء   مهنْ  يُْْنَ  الرفق أن أفادت التربية يف  قاعدةملسو هيلع هللا ىلص  النبي لنا ضعو هكذا (١)«َشانَهُ  إهالَّ  ََشْ

 . وكبيرة كثيرة التربية يف والشدة القسوة فأضرار األبناء معاملة يف األصل هما واللين

 بزالنفس الثقزة وفقزدان الخزوف إلزى األطفزال مزع التعامزل يف والشزدة العقاب كثرة يؤدي

 وقزد المبزادرة وفقزد االتكاليزة إلزى ُيزؤدي وأيضزا واألمزن السعادة من الطفل ويحرم والعناد

 االنتقام. وحب العدوان إلى يؤدي

لكنننننن البننننند منننننن ممارسنننننة المننننننن والبعنننننر والعق  نننننة والبرمنننننان منننننن بعننننن  

ي هذا العنرص:  
ن
ات لكن هناك بع  اإلشارات ف ن  المير

 والبعيزد والمنصزف الحكزيم التأديب هو الحازم فالتأديب ،والقسوة الحزم بين فرق هنا ـ 

 شزيئًا تأخزذ ال فهزي القسوة أما العقوبة، استوجب الذي الخطأ ببيان والمقرون طاإلفرا عن

 الغضزب رائحزة منهزا وتفزوح منفلتزة هزي بزل حزدود لهزا فليس ولذلك االعتبار يف ذلك من

 .المعقول حد عن والخروج

 هنزا  أن هزذا ومعنزى متدرجزة تكزون أن يجزب للولزد المربزي يجريهزا التزي والعقوبزةـ 

 لعلهزا الضزرب إلزى اللجزوء قبزل المربزي بهزا يمزر أن يجزب والتأديب عالجةالم من مراحل

 يقلزل سزوف اإليجزابي التربزوي الجهزد من فالمزيد الولد، اعوجاج تقويم يف الغرض تؤدي

 صحيح. والعكس التأديب إلى الحاجة

 من فهنا  االبن طبيعة مراعاة وهي أال إليها األنظار لفت نود التي اإلرشادات أهم منـ 

 وآخر التوبيخ، معه يصلح بعضهم أن كما ذكي وثالث هادئ وآخر عنيد هو من ألبناءا

 يف آخر وجه وهنا  بضوابطه، ولكن الضرب إال معه يصلح ال وبعضهم العابسة النظرة

 عشر. الخامسة كابن ليس الخامسة فابن العمر عامل وهو أال الفروق

                                                           
  (.2594صحيح مسلم برقم ) (1)
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به  ْبنَ  ُعَمرَ  َعنْ 
َ
ه  َرُسوله  َحْجره  فه  ُغَلًَما ُت ُكنْ  َيُقوُل: َسلََمَة، أ ي َوََكنَْت  ، ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ  يَده

يُش  ، فه  تَطه ْحَفةه ه  َرُسوُل  له  َفَقالَ  الصَّ ، َسمِّ  ُغَلَُم، يَا: »ملسو هيلع هللا ىلص اّللَّ َ ينهَك، َوُكْ  اّللَّ ا َوُكْ  بهَيمه  مهمَّ
 أنواع:  فاإلرشاد مباشر، إرشاد هذا (١)«يَلهيَك 

تُهُ  رَُجًَل  َساَبْبُت  إهينِّ » قال: ذر أبي عن بخاريال روى بالتوبيخ، اإلرشاد فهنا ـ  ْ  َفَعَّيَّ
هه  مِّ

ُ
هأ ُّ  له  َفَقاَل  ،السوداء[ ابن يا له قال]بأن  ب بَا يَا: »ملسو هيلع هللا ىلص انلَّبه

َ
تَهُ  َذر   أ ْ َعَّيَّ

َ
؟ أ هه مِّ

ُ
هأ هنََّك  ب  اْمُرؤ   إ

 « ...َجاههلهيَّة   فهيَك 

 المخالفات يرتكب بمن ُيعّرض كان ما كثيراملسو هيلع هللا ىلص  النبي فإن بالتعريض إرشاد وهنا ـ 

 النبي فقال بهم فعرض السماء إلي أبصارهم يرفعون قوم عن قال كما بأسمائهم يصرح وال

ْقَوام   بَاُل  َما»ملسو هيلع هللا ىلص: 
َ
بَْصاَرُهمْ  يَْرَفُعونَ  أ

َ
هَل  أ َماءه  إ هههمْ  فه  السَّ  .(2)«َصَلَت

 والضرب. واألوامر القهر أسلوب من خير فهو ومفيد نافع أسلوب وهو بالعتاب اإلرشادـ 

ْحَسنه  مهن ملسو هيلع هللا ىلص اهلله  َرسوُل  اكنَ  ملسو هيلع هللا ىلص انلَّبَّ  أنَّ  ڤ أنس   ََيكه 
َ
 فأْرَسلَّنه  ُخلًُقا، انلَّاسه  أ

، يَْوًما َاَجة  ه  َفُقلُت: ِله ْذَهُب، ال َواّللَّ
َ
نْ  َنْفسه  ويف أ

َ
ْذَهَب  أ

َ
َمَرنه  ِلها أ

َ
ُّ  به أ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلله  نَبه

ُمرَّ  حّتَّ  فََخرَْجُت 
َ
بْ  ىلَع  أ ، ف يَلَْعُبونَ  َوُهمْ  َيان  صه وقه إهَذا السُّ

 َقَبَض  قدْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلله  َرسوُل  فَ
، مهن بَقَفايَ  نَيُْس  يا» فَقاَل: يَْضَحُك، َوهو إََلْهه  َفَنَظْرُت  قاَل: َوَراِئه

ُ
َذَهْبَت  أ

َ
َمْرتَُك؟ َحْيُث  أ

َ
 أ

نَا َنَعْم، قُلُت: قاَل 
َ
ْذَهُب، أ

َ
ه  َرسوَل  يا أ  .(3)«اّللَّ

به  َعنْ  الصحيحين يف ورد فقد بالزجر إلرشاداهنا   و ـ
َ
نَّهُ  ،ڤ ُهَرْيَرةَ  أ

َ
َخذَ : َقاَل  أ

َ
 أ

ََسنُ  ، َتْمره  مهنْ  َتْمَرةً  ََعه   ْبنُ  اِلْ َدقَةه ، فه  فََجَعلََها الصَّ  كهْخ، كهخْ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلله  َرُسوُل  َفَقاَل  فهيهه
هَها، اْرمه  َما ب

َ
نَّا َعلهْمَت  أ

َ
ُكُل  اَل  أ

ْ
َدقَةَ  نَأ  .(٤)«؟الصَّ

، َأب ي َعنْ  العملية بالقدوة اإلرشادـ  و: َأي وُب، َوَقاَل  َسع يد  ، َأب ي َعنْ  ُأَراهُ  َوَعْمر   َأن   َسع يد 

ي  
  َرُسوُل  َلهُ  َفَقاَل  َشاًة، َيْسُلُخ  َوُهوَ  ب ُغاَلم   َمر  ملسو هيلع هللا ىلص  الن ب 

 
َيَك  َحت ىَتنَح  ملسو هيلع هللا ىلص: » اهلل  َيَدهُ  َفَأْدَخَل  «ُأر 

، ْلد  اْلج   َبْينَ  ، إ َلى َتَواَرْت  َحت ى ب َها َفَدَحَس  َوالل ْحم  ب ط  لن اس   َفَصل ى َمَضى ُثم   اإْل 
 َوَلمْ  ل 

أ  .(5)َيَتَوض 

                                                           
 (.2022(، ومسلم برقم )5376صحيح البخاري برقم ) (1)
 (.393مختصر صحيح اإلمام البخاري برقم ) (2)
 (.2310صحيح مسلم برقم ) (3)
 (.1069صحيح مسلم برقم ) (4)
 ة األلباني.ــ(، وصححه العالم185سنن أبي داود برقم ) (5)
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ْوَط  َعلُِّقوا»ملسو هيلع هللا ىلص  النبي قال بالتخويف، اإلرشادـ  ْهُل  يََراهُ  َحْيُث  السَّ
َ
، أ هنَّهُ  اْْلَْيته  لَُهمْ  فَإ

َدب  
َ
 .(١)«أ

 اإلرشاد طرق يف يتفاوتون األبناء أن قبل من ذكرنا فكما رب،بالض اإلرشاد وهنا ـ 

 اآلباء بعض تجد ولكن الضرب وهي أال مرحلة آخر عند إال حاله يصلح ال من األبناء فمن

 الضرب من معين بقدر مطالب أنه يدري ال بسارق أمسك أنه أو مشاجرة يف كأنه يضرب

 العتاب ثم المباشر فالتوجيه والزجرية لتأديبيةا الوسائل جميع استنفاذ بعد إال إليه يلجأ وال

 لكن الضرب إلى يلجأ ذلك بعد ثم ُيحبه الذي الشيء من الحرمان ثم الهجر ثم التوبيخ ثم

 الضرب يكون أن و بالولد الضرر إلحاق مخافة شديدة عصبية حالة يف وهو يضرب أال عليه

 ثالثة إلى واحدة من الضربات تكون وأن ومؤلم شديد غير العقوبة من األولى المرات يف

َحد   ُُيَْلُ  اَل »ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي حديث يذكر وأن عشر، فإلى كُبر فإن الحلم دون الولد كان إذا
َ
 أ

، َعْشه  فَْوَق  ات  ه  ُحُدوده  مهنْ  َحد   فه  إهالَّ  َجَلَ  المؤذية األماكن يف الضرب يتجنب وأن (2)«اّللَّ

 . (3)«الْوَْجهَ  تَُْضهبه  اَل وَ ملسو هيلع هللا ىلص » لقوله والوجه والبطن والصدر كالرأس

 * 

 .وسلوكياتهم تصرفاتهم عن المسؤولون هم األطفال أن اآلباء من كثير يعتقد

 منملسو هيلع هللا ىلص  النبي قال فقد األول المقام يف عنهم المسئوالن هما فالوالدان خاطئ اعتقاد وهذا

ْطَرة ، َعَلى ُيوَلُد  َمْوُلود   ل  كُ : »ڤ ُهَرْيَرةَ  َأب ي حديث ، َفَأَبَواهُ  الف  َدان ه  ، َأوْ  ُيَهوِّ َران ه   َأوْ  ُينَصِّ

، َسان ه  يَمة   َكَمَثل   ُيَمجِّ يَمةَ  ُتنَْتُج  الَبه   أن إلى إشارة فهذه عليه متفق«. َجْدَعاء ف يَها َتَرى َهْل  الَبه 

 باألفعال وإنما باألقوال تكتب ال لكنو والداه كتابةً  يملؤها البيضاء الورقة مثل الطفل

 أعمالك. إلى بالنظر َقبيحًا تراه ما الَقب يح ويرى َحسنًا تراه ما الَحَسن يرى َفابنُك

  مفن ال س باب املؤدية ا ىل اعوجاج ال بناء غياب القدوة.* 

 أبًا يرى الدنيا جمع يف انهما و الطاعات عن كسل مع قصيراً  قميصا إال يرى ال فاالبن

 . وقته من الفتات إال للدين يعطي ال

                                                           
 (.10521المعجم الكبير للطبراني برقم ) (1)
 (، حكم األلباني: صحيح.2601رقم )سنن ابن ماجة ب (2)
 حسن صحيح. (، حكم األلباني:2142سنن أبي داود برقم ) (3)
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 األقوال يف تناقضًا يرى وغيبتها، كذبها أخفت وما الناس عن وجهها أخفت ُأمًا يرى

 .فيهما الثقة أسلبته والديه من واألفعال

 فهو أوقاتها، يف الصالة على يحافظ ال وهو االستقامة يّدعي ألب ابن يف العجب فما

 يسير. خطاه على

 فهي واألفالم المسلسالت تتابع أمها تجد حين االستقامة تّدعي ألم بنت عن السؤال ول مَ  

 نهجها. تتبع

 * 

 المنهج هذا لكن تربوي منهج تخيل السهل ومن التربية يف كتاب تأليف السهل منـ 

 األرض. على تتحر  واقعية حقيقة إلى يتحول مالم فضاءال يف معلقًا الورق على حبراً  يظل

 نربي أن نقرر حين عندنا من تبدأ أن البد الجيد النحو على األبناء تربية رحلة إنـ 

 أبنائنا. نربي كي اهلل منهج على لتستقيم ونجاهدها أنفسنا،

 فادحة. ستكون الخسارة فإن العزيمة هذه غير ومن

 . ضائعات وبنات منحرفين أبناء يف تتمثل التي الخسارة هذه

 أطفالها يلتفت التي تلك لكنها المال من الكثير تملك ال التي هي ليست الفقيرة األمة إن

 نحو تحركها بل الخير نحو قلوبهم تحر  ال التي الباهتة النماذج إال يرون فال ويسرة يمنة

 .الشر

 يرى ال التي األسرة نهالك متواضع بيت يف تسكن التي هي ليست الفقيرة األسرة وان 

 العين. يمأل شيئا كبارها يف صغارها

 رأى فإذا والكمال البطولة يحب نفسه الوقت ويف والتأثر المحاكاة على ُجب َل  اإلنسان إن

 والبطوالت الكماالت تلك عن المجرد الحديث من نفسه يف أوقع كان شيئا ذلك من

 يتذكر ال واالختبارات المحكات دوعن الشدائد أوقات ففي المراهقة مرحلة يف خاصة

 منك. رآه ما وإنما منك سمعه ما االبن
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 وكم البرية يف الوحوش ركض فيها يركض وهو الدنيا يف بالزهد ابنه ينصح أب   من فكم

 نراعي أن بد فال عذر بغير يضيعها وهو المسجد يف الصالة على بالحفاظ ابنه ينصح أب من

 به تقوم ما يكررون ما دائما األبناء ألن حسنة، قدوة تكون بأن ُملزم فأنت السلو  يف الدقة

 كالعربة األكبر فالولد األكبر، الولد إصالح أهمية إلى أيضا نشير أن يجب وهنا أفعال من

 غالبًا. بعده من أعوج اعوج إن القطار يف األولى

 -  

 متوقدة عزيمة ذا يكون نأ المربي على يجب لذا الهمة علو الحسنة القدوة مقومات منـ 

 تضييع يف يتفنن ومربيه شيخه رأى إذا الفائدة ما وإال منه المتربي يستقيها كي تفتر ال وهمة

 .الكسل إلى ويخلد األوقات

 وال المتربين قلوب يف له حظ فال الحسن الخلق من طيب نصيب له المربي يكن لم إنـ 

 الخلق وحسن المؤثرة التربية أساليب من الحسن فالخلق الناجحين المربين بين له مكان

 إذا. يربيهم فعالم وافر حظ الخلق حسن من للمربي يكن لم فإن المربي زينة

 زالت وال المذاهب برخص يأخذ فال الشرع اتباع يف ينضبط أن المربي على يجبـ 

  .المباحات بعض عن يترفع وأن العلماء

 الصخر. على النقش كأثر العقل يف يحفر وأثرها مفعولها فالقدوة وأخيراً 

 إلعانة تصلح ال نجدها المحيطة والبيئة المعاصر واقعنا يف التأمل حين المربي أخي* 

 األبناء. عند اإلسالمية التربية قواعد ترسيخ على اآلباء

 

 يكون أن ويجب الطفل نفس يف اإليمانية يةالترب بترسيخ وذلك الداخلية الحماية (١

 لطيفة وبطريقة المعيشة، خالل من مستمرة تكون أن ويجب ذكرنا كما مبكراً  ذلك

 فقط. وتلقينها المواضيع إلقاء على تعتمد ال

 يف اهلل عظمة استشعار وترسيخ جيداً  وتثبيتها الطفل قلب يف الصحيحة العقيدة زرع (2

 قلبه.
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 مجزرد ال اإلقنزاع طريزق عزن قلبزه يف اإليمانيزة والمعزاين ئقالحقزا بتثبيزت االعتنزاء (3

  .التلقين

 التوجيه على تعتمد مجتمعاتنا يف المتربون يتلقاها التي التربوية فالتوجيهات

 إال يتعامل ال جيل مع نجح لو وهذا واألحكام، النتائج تلقين على وتعتمد المباشر

 واحداً  إال أحواله أحسن على فيه بيالمر يعد ال جيل مع ينجح لن فإنه يربيه من مع

 المواد لمحتوى شاملة مراجعة يتطلب وهذا ي،المرب على المؤثرة العوامل من

 تقديمها. وأساليب التربوية

 إلزى ينظزر فزالمجتمع المعاصزر، واقعنزا وسزط يف أهله وغربة اإلسالم بواقع تعريفه (4

 أبيزه، تفكيزر مزن تبزرأي أن يحاول االبن فتجد ورجعية اتهام نظرة المستقيم الشخص

 السزؤال من يتهرب من ومنهم والده استقامة ينفي من المستقيمين أبناء من نارأي فقد

 .عن منهج والده وعقيدته

 مزا كائنزا يزدوم ال االستضزعاف هذا وأن باإليمان، االستعالء األبناء يتعلم أن بد فال

  خب  يتٱ تعزالى: قال الصالحين اهلل لعباد التمكين أن القرآن يف اهلل بوعد وإعالمه كان،

  (1)ىت مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب

 يف خصوصزًا األبنزاء تجزاه اآلبزاء مزن كبيزراً  مجهزودا تحتزاج وهي والمتابعة الرقابة (5

 الكثزر الشزركاء فمعزك ولد  يربي من وحد  لست قبل من قلنا فكما هذا، عصرنا

 -:ومنهم 

 سززوبالحا يف واحززدة زر فبضززغطة حززدين، ذا سززالحًا أصززبحت التقنيززة ـ   

 . العالم قلب يف نفسه الطفل يجد الذكي الهاتف أو)الكمبيوتر( 

 انشغال يف نتساهل فال االنحطاط، وأنماط المشكالت أيضا وتعولم األشياء تعولم العولمة 

 شراء وعدم مراقبته يسهل مكان يف الجهاز وضع من وتأكد طويلة، لفترة بالحاسوب األبناء

                                                           
 (.173 – 171سورة الصافات اآليات ) (1)
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 الشر أبواب عليه تفتح بتقنية مزود غير يكون وأن رةللضرو إال لالبن ذكي محمول جهاز

 ذكي. محمول جهاز شراء بسبب الطاهر ابنه قلب أب   أفسد ولكم

 حيززث مززن علززيهم التززأثير يف كبيززراً  نصززيبا األبنززاء ألصززدقاء أن شززك بززال   ـ   

 عمززرهم مراحززل جميززع يف وذلززك ألفززاظهم ، ميززولهم ، توجهززاتهم ، طبززاعهم ، قززراراتهم

 ظهزور بدايزة وهزي عشزرة الثالثزة إلزى عشزرة الحاديزة سزن مزن بشزدة التزأثيرات هزذه تظهرو

 .االستقاللية ومحاولة المراهقة عالمات

 وإنقاذهم أبنائنا حول تحوم التي والخطاطيف بالكالليب المليئة القنطرة هذه نعبر ولكي

 -وبناتنا: أبناءنا على وللمحافظة للرقابة إشارات نضع أن يجب منها

 وأفراد الطفل بين القوية فالعالقة والبنت، االبن وبين األسرة بين العالقة تقوية يجبـ 

 .السلبي التأثير من الحد يمكنها أسرته

 ظاهريًا. عليهم بالحكم التسرع وعدم معهم التكلم ومحاولة أصدقائهم معرفةـ 

ى ما ومنها والمعلومات والحقائق التصورات منه يستقي الذي المصدر أنت كنـ   ُيسم 

 حواجز توجد وأال وصدقك وبمعارفك بك بثقته هذا يتأتى وإنما الجنسية بالعالقات

 معرفته. إلى يحتاج بما مصارحتك وبين بينه تحول

 البيت. داخل ممتع جو وتوفير رياضية لعبة أو منزلية بأعمال إشغالهـ 

 أو وعزم خالزة أو لخزا مزن األقزارب أن إلزى نشزير أن يمكن العنصر هذا يفـ 

 الطفزل، وقناعزات سزلوكيات يف تزأثير لهزم القرابزات مزن ذلك شابه ما أو جدة أو وجد عمة

 محكززوم غيززر الزيززارة وضززع يكززون األحيززان بعززض يف العززم أو الخززال االبززن يزززور فعنززدما

 الزيزارات إحكزام الوالزدين علزى فيجزب الوضزع بهزذا يتزأثر يجعلزه مما الشرعية بالضوابط

 األبناء. اصطحاب عدم إلى األمر وصل وإن حتى األقارب دعن والمبيت
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 يف علق ما على فيه يعتمد الذي بالعمل وليست مستمرة، تطوير عملية التربية أن* 

 الشعور منا تستلزم بل واألقرباء، األصدقاء إليه يرشدنا بما أو لنا، والدينا تربية يف ذاكرتنا

 التربوية القواعد من كثير وحفظ لها، والترتيب داإلعدا وبضرورة وثقلها بالمسئولية العميق

 تستلزم ،سيرةيبال ليست مهارات هي نعم الصحيحة، التربية بمهارات والتسلح وتطبيقها

 التربوي. أدائهم وتطوير أنفسهم الوالدين سلوكيات تعديل

 * 

 يف قضيناه ممتعا وقتا يكون أن على يزيد لن درسناه لما التنفيذ فبدون وإال ـ 

 المعلومات. تجميع

 التربية. مفتاح هو الصبر أن دائما وتذكر: ـ 

  ـ 

 الجانب ُيهمل ذلك بعد ثم اإلنجاب يف الصالحة النية الشخص يستحضر أن فائدة فما

 يصلح فال تعامله يف غليظا فظا وكان اإليمانية بالتربية اهتم أنه أو التربية؟! يف النفسي

 أن يجب مختال البناء سيكون وإال آخر، جانب إهمال مع تربوي بجانب االهتمام

 جانب إلى النفسية التربية جانب إلى اإليمانية فالتربية التربية، ينابيع كل من االبن يرتوي

 الجوانب. هذه آخر إلى الصالحة القدوة

 * 

ى ما تدريس أن المعلوم من  وجنونزًا، هوسًا أصبح الغرب عند« الجنسية الثقافة» بز يسم 

 التلفززاز، يف والبززرامج المززدارس؛ يف الحصززص لززه فخصصززت لهززم، شززاغال شززغال وصززار

 أبنززاء مززن الكثيززر الثقافززة بهززذه تززأثر أنززه ولألسززف والمززؤتمرات؛ النززدوات، لززه وعقززدت

  وحضارتهم. بثقافتهم اغتر من وخصوصًا المسلمين،

 العورة بستر المتعلقة اإلسالمية اآلداب – وإناثًا ذكوراً  – األوالد تعليم أن ولُيعلم

 البلوغ قبل التمييز، وعند الصغر، من معهم ذلك يبتدئ أن ينبغي مما واالستئذان: والنظر،

  ومنه: بهذا، صريحة المطهر الوحي من األدلة جاءت وقد بمرحلة،
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 جخ جحمح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب يتٱ تعالى: قوله

 خف حف  جف مغ معجغ جع مظ مضحط خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ
 (١)ىت  حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل مكجل  لك خك حك جك حقمق مف

 ملَكت مما َخَدُمهم يستأذَنهم أن المؤمنينَ  تعالى اهلل فأمر) :-رمحه هللا-قال ابن كثري 

 صالة قْبل من األول: أحوال: ثالثة يف منهم الُحُلم يبلغوا لم الذين وأطفالهم أيمانهم،

 فُرشهم. يف نيامًا يكونون ذا  إذ الناس ألن الغداة؛

يَن يت نَ  ث َياَبُكمْ  َتَضُعونَ َوح  يَرة   م   يف ثيابه يضع قد اإلنسان ألن القيلولة؛ وقت يف أي: ىتالظ ه 

 أهله. مع الحال تلك

ْن يت  النوم. وقت ألنه ؛ىتاْلع َشاء   َصالة   َبْعد  َوم 

 أن من ُيخشى لَما األحوال؛ هذه يف البيت أهل على هجُمواي أال فُيؤَمُر اخلدُم، وال طفال:

 (.األعمال من ذلك ونحو أهله، على الرجل يكون

 خل يتٱ تعالى: قال كما األوقات، كل يف يكون االستئذان فإن 

 ين ىن من خن جنحن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل

 (2)ىتجيحي يه  ىه جهمه

ه   َعنْ  يه  َأب   َعنْ  ُشَعْيب   ْبن   َعْمر و وَعنْ    َرُسوُل  َقاَل  َقاَل: َجدِّ
 
اَلة   َأْبنَاَءُكمْ  ُمُروا»ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ب الص 

ن يَن، ل َسْبع   ن يَن، ل َعْشر   َعَلْيَها َواْضر ُبوُهمْ  س  ُقوا س  ع   ف ي َبْينَُهمْ  َوَفرِّ  داود أبو رواه. «اْلَمَضاج 

 األلباين. وصححه

 

قوا أي:»: الصغير الجامع شرح القدير فتح يف:   مضاجعهم يف أوالدكم بين فرِّ

  «.أخوات كن وإن الشهوة، غوائل من حذراً  عشرًا؛ بلغوا إذا فيها ينامون التي

                                                           
 (.58سورة النور اآلية ) (1)
  (.59سورة النور اآلية ) (2)
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 تأديبًا الطفولية؛ يف المضاجع يف بينهم والفرق بالصالة، األمر بين جمع» 

 التهم، مواقف يقفوا ال وأن الخلق بين المعاشرة لهم وتعليمًا كله اهلل ألمر حافظةوم لهم،

  «.المحارم فيجتنبوا

 الشهوات، وإثارة بالعورات، يتعلق فيما المطهر الوحي من وإرشادات وصايا فهذه

 .األطفال أكثر عند التمييز سن وهو العاشرة، سن يف بدأت – رأينا كما – وهي

ق التي والصفات البلوغ، عالمات األوالد يعل م غالبلو قرب وعند  الرجال بين تفرِّ

 الوضوء، أحكام ومثله الجنسين، لدى القُبل من َتخرج التي السوائل وأنواع والنساء،

 الحاجة حسب ذلك يكون أن وعلى التعليم، يف المستعملة األلفاظ تراعى أن على والغسل،

 لذلك.

ي 
ن
 وثمة أمران مهمان غاية، يبدآن ف

ً
ا
ّ
، ولهما –حواىلي السنة الثالثة – سن مبكرة جد

 تعلق أصيل بالثقافة الجنسية، وهما: 

ق أن ضرورة -1  السن تلك يف بينهما والخلط واألنوثة، الذكورة بين والطفلة الطفل يفرِّ

 لدى واألفعال، والصفات، التصور، يف وفساداً  خلالً  يحدث أن شأنه من المبكرة

 يضع وال أخته، مالبس يلبس ال أنه الطفل إفهام ريالضرو من كان لذا الجنسين،

 يقال وهكذا للذكور، ال لإلناث، هذا ألن بسوار؛ معصمه يطوق وال أذنه، يف الحلق

 .الذَكر أخيها وصفات ألفعال، بالنسبة للبنت

 فتعلزيَمُهم أحزد، أمزام ُتكشف أال ينبغي مما وأنها العورة، خصوصية األطفال تعليم -2

 يمنززع وأن والحيززاء، العفززاف، خلززق فززيهم يربززي شززأنه مززن عليززه: وتززربيَتُهم هززذا،

 عليهم. االعتداء من الشاذين المعتدين
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 فهذه الزوجين: بين يكون ما بعموم أو بالجماع، المتعلقة الجنسية الثقافة مسألة أما

 العلم، مسائل يعقل بحيث نضجه أو ،–مثالً – زواجه كقرب إليها، الحاجة عند تكون

 .والعورات بالجماع، تعلق له مما يشبهه، وما الزنا، كأحكام

 عليه التنبيه إلى يحتاج وما فطري؛ أمر –أصله يف– هو ذلك من إليه يحتاج ما أن وليعلم

 دروس خالل من وذلك نموهم، مراحل مع تدريجّيًا، األوالد مسامع إلى يصل أن ينبغي

 السن ومراعاة بارة،الع يف التحفظ لزوم مع المدرسة؛ وحصص العلم؛ ومجالس الفقه،

 ومقابلة الكفار، عند الخلقي االنحالل مظاهر من والتحذير الموضوع، لطرح المناسبة

كر ذلك  الحرام. عن الفروج وحفظ والحياء، الستر، على حثه من اإلسالم محاسن بذ 

 -:–تلطان إو– يخرية يف ُأذنك أيها امل بأهمسة  *

لطريقة التي كان عليها ز من حقوق األبناء حّضهم على التمسك بالسلفية وهي ا

هما على ما  ن ة وتقديم  ك بالكتاب والس  ن التمس 
الصحابُة والتابعون وَمن تبعهم بإحسان  م 

سواها، والعمل  بهما على مقتضى فهم السلف الصالح، والمراُد بهم: الصحابة والتابعون 

 األُم  
َجى، الذين ات فقت  ة الهدى ومصابيح  الد  ة على إمامتهم وعدالتهم، وأتباعهم من أئم 

فياَنين،  ، والس 
ة األربعة، والليث  ابن  َسْعد  ضا والَقبول كاألئم  وَتَلق ى المسلمون كالَمهم بالرِّ

ن ُرمي ببدعة   ، ومسلم  وغير هم، دون أهل  األهواء والبدع  مم  ، والبخاريِّ يِّ
وإبراهيَم الن َخع 

رَ  ، مثل: الخ أو ُشه   مرضيٍّ
َرق  وارج والروافض والمعتزلة والجبريةبلقب  غير  وسائر الف 

 الضال ة.

وهي بهذا اإلطالق ُتَعد  منهاًجا باقًيا إلى قيام الساعة، ويصح  االنتساُب إليه إذا ما  

ُدُه، فالسلفيون هم السائرون على نهجهم الُمْقَتُفوَن أثَرهم إلى أن  مت شروُطُه وقواع  الُتز 

رين أو غيَرهم، ما دام َير َث اهللُ األرَض ومَ  ثين أو مفسِّ ن عليها، سواء  كانوا فقهاَء أو محدِّ
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أنهم قد التزموا بما كان عليه سلُفهم من االعتقاد الصحيح بالنصِّ من الكتاب والسن ة 

ك بموجبها من األقوال واألعمال لقوله ة والتمس  هَفة  مهْن » :ملسو هيلع هللا ىلص وإجماع األم  اَل تََزاُل َطائ

مَِّته َظاهه 
ُ
هَك أ ْمُر اهلله َوُهْم َكَذل

َ
َ أ ِته

ْ
، اَل يَُُضُُّهْم َمْن َخَذلَُهْم، َحّتَّ يَأ َقِّ ، ومن (١)«رهيَن ىلَعَ اِلْ

ل هذا يتبي ن رقيًة أو مذهبيًة ُينَز 
فيها المتبوُع  أن  السلفيَة ليست دعوًة طائفيًة أو حزبيًة أو ع 

لَة المعصوم، وُيت خذ سبياًل لجعل ه دعوةً  ُيدعى إليها وُيوالى ويعادى عليها، وإنما تدعو  َمنْز 

ك بوصي ة رسول  اهلل ن ة وما  ملسو هيلع هللا ىلص السلفيُة إلى التمس  المتمثِّلة يف االعتصام بالكتاب والس 

ة، فهذه أصول  معصومة  دون ما سواها.  ات فقت عليه األم 

َة وشت َتْت فر   وهذا المنهج الرباين  المتكامُل ليس من الحزبية الضيِّقة  التي قت األم 

ى، والطريُق  ُل إلى اهلل، به بعث اهللُ  شمَلها، وإنما هو اإلسالم المصف  القويُم القاصُد الموص 

 عواق ُبه. ُكُتَبه، وهو الطريُق البيِّنُة معال ُمه، المعصومُة أصوُله، المأمونةُ  ُرُسَله وأنزل به

 (2)ىتمس  خس حس جس مخ جخ مح يت: ز تذكر أيها المربي قول اهلل تعالى

ُه َقْد  ين  َينَْهُل؛ َفَلَعل 
ْن َأيِّ َمع 

ُب َولُدَ ، َوم  ي َمْن ُيَصاح  َي اأْلَْهَل َناًرا َوَأْنَت اَل َتْدر  َوَلْن َتق 

، اَل  يم  ، َوَأْنَت ف ي َغْفَلة  َغْفاَلَء، َوف ي َلْيل  َبه  يم  َراط  اْلُمْسَتق  ُه َعن  الصِّ ل 
ع  ُيض 

 ُقيَِّض َلُه ُمْبَتد 

ي َما َيُكوُن َبْعُد!!  َتْدر 

نُْهْم َيُقوُل: 
ُد م  يَن؛ َفَكاَن اْلَواح  ال ح  نَا الص 

ْن َسَلف  ُموَن م  ا اْلُمَتَقدِّ أَلَْن َيْصَحَب اْبن ي »َوَأم 

يًّا
ًدا ُمَتَبتِّاًل ب ْدع 

ْن َأْن َيْصَحَب َزاه  ًقا ُسنِّيًّا ُهَو َخْير  َلُه م 
َن  «َشاط ًرا َفاس  ُهْم َيْعَلُموَن ُخُطوَرَة ؛ أل 

. ين  ي الدِّ
 اْلب ْدَعة  ف 

                                                           
 لباني. (، وصححه العالمة األ2229، سنن الترمذي )ت شاكر( برقم )(3544صحيح مسلم برقم ) (1)

  (.6سورة التحريم اآلية ) (2)
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َرُق اْلُمنَْحر َفُة؛ َفَما َوَقْيَتُه الن اَر، َأَسْأَت 
ال ُة، َواْلف  ُفُه اْلَجَماَعاُت الض  ، اَل َتَدْع َوَلَدَ  َتَتَلق 

!
 
ْيَت، َوَظَلْمَت! َوَلْم َتْرَع ف يه  َأَماَنَة اهلل  َوَتَعد 

ْمُه د   ي َجاَء ب ه  َعلِّ ة ، ال ذ  نَْهاج  الن ُبو 
َيام  َعَلى م 

َما ُهَو ق  ، َوإ ن   اَل ُفْرَقَة ف يه 
 
، َود يُن اهلل

 
يَن اهلل

!
 
 َرُسوُل اهلل

ُه؟!! اَلَل ُكل  ل  الض  َلَها َمْن َيَرى َوَلَدُه َيض  ي ُحمِّ
ًيا اأْلََماَنَة ال ت   َكْيَف َيُكوُن ُمَؤدِّ

ُهْم َيْحر ُفوَنُه ُهَجيَِّراُه مَ  ي َأن  ! َوُهَو اَل َيْدر 
 
ًبا إ َلى اهلل ُعوَنُه َتَقر  ؛ َيْخَدُعوَنُه ب َما َيد 

َعة  َع اْلُمْبَتد 

!! يم  َراط  اْلُمْسَتق   َعن  الصِّ

 الدِّ 
ْزب ي ة 

ُكْم؛ َفإ ن  َأْهَل اْلح 
ي َأْحَوال  َبنَات 

ُلوا ف ي َأْحَوال  َأْبنائ ُكْم، َوف  ، َوإ ن  َتَأم 
ي ة  اْلَبغ يَضة 

ين 

 َوالت فَ َأْهَل اأْلَ 
!!ْهَواء  َواْلُفْرَقة   َعْن َطر يق  اْلَبنَات 

ُلوَن إ َلى اْلُبُيوت  ق  َلَيَتَسل   ر 

َن  ، َوف ي َغْير  َذل َك م  ي ات  ي اْلُكلِّ
، َوف  ي ة 

ع  ، ف ي اْلُمُدن  اْلَجام  َيْحر ُفوُهن  ف ي اْلُمْجَتَمَعات 

ا، وَ  ن َة، َواَل َتْعر ُف َحقًّ ي ًة؛ اَل َتْعر ُف اْلك َتاَب َواَل الس 
ْزب ي ًة ب ْدع 

يَر ح  ، َحت ى َتص 
اَل ُتنْك ُر اْلُمنَْتَدَيات 

ْن َهَواَها َوُأْشر َبْتُه!!  ُمنَْكًرا إ ال  َما ُأْشر َب م 

 واإلهمال، َوالت َكالُ 
!! َوُكل  َذل َك ب َسَبب  اْلَغْفَلة   ب  َعَلى اْلُحَطام 

ومن صور اإلهمال ما ترتب عليه انحراف بعض شبابنا يف باب العقيدة والمنهج حيث 

تخطفتهم شبا  الجماعات الحزبية الصوفية والتكفيرية الخارجية فأخرجتهم عن عقيدة 

رون  السلف الصالح وجندتهم ضد علمائهم وضد مجتمعهم فانقلبوا أعداء أشداء ُيكفِّ

ون ويفسدون يف األرض باسم الجهاد واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة وُيفّجر

 .إلى اهلل ونحو ذلك من الشعارات
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َّ
ي أن  : تذكر أيها المرب 

ي ة َ.
 َتْعل يَمُهُم اْلُفُروَض اْلَعْين 

ْرع    ي ة  .َتْأد يَبُهْم ب اآْلَداب  الش 

ي َة.
ْرع  ُهُم اْلُعُلوَم الش  ْجت َهاد  ف ي َتْعل يم 

 
؛ َواال ْم َفْضَل اْلع ْلم  َوَطَلَبه  ه   َوَيُكوُن َذل َك ب َتْعر يف 

نَب يِّه  
 (١)ىتيه ىه مه جه ين يتملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل اهللُ َتَعاَلى َ ف ي َشَرف  اْلع ْلم  ل 

َن اْلع ْلم  أَلَ  نُْه َكَما َأَمَر َأْن ملسو هيلع هللا ىلص َمَر اهللُ َتَعاَلى َنب ي ُه َفَلْو َكاَن َشْيء  َأْشَرَف م 
يَد م  َأْن َيْسَأَلُه اْلَمز 

. َن اْلع ْلم  يَدُه م   َيْسَتز 

 (2)ىتهلجم مل خل حل مكجل لك  خك حك جك مق حق مف يتَوَقاَل َتَعاَلى: 

 
 
ين  »ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل َرُسوُل اهلل ي الدِّ

ْهُه ف   .(3)«َمْن ُير د  اهللُ ب ه  َخْيًرا ُيَفقِّ

َل اهللُ َلُه َطر يًقا إ َلى اْلَجن ة  »ملسو هيلع هللا ىلص: َل َوَقا ْلًما، َسه 
ُس ف يه  ع   .(٤)«َمْن َسَلَك َطر يًقا َيْلَتم 

يِّيَن؛ َفَقْد َقاَل اْبُن اْلَقيِّم  
ب ان   الر 

َمُه اهللُ رَ -َعلُِّموا َأْبنَاَءُكْم ُحب  اْلُعَلَماء 
يُن »: -ح  وأيًضا؛ فالدِّ

واُمه وزينُته وأَمنَ 
ين، كما أن  السماَء ق  ُته بعلمائه وُعب اده؛ فإذا ذهَب علماؤه وُعب اده ذهب الدِّ

أَمنَُتها وزينُتها بقمرها وكواكبها؛ فإذا َخَسَف قمُرها وانتثرت كواكُبها أتاها ما ُتوَعد، وفضُل 

ين على الُعب اد كفضل ما بين القمر والكواكبلَ عُ   .«ماء الدِّ

 الخبرات واستبدال العلم، بعباءة واستبدالها الجهل عباءة خلع علينا فلزاما وأخيراً 

 والخبرة والوعي العلم على القائمة السليمة بالخبرات الضعيفة والمعلومات الخاطئة

 الصحيحة.

                                                           
 .(114سورة طه اآلية ) (1)
 (.9سورة الزمر اآلية ) (2)
 (1196 - 1194) «الصحيحة»(، صححه العالمة األلباني 1037، وصحيح مسلم برقم )(71صحيح البخاري برقم ) (3)
 ، وصححه العالمة األلباني. (2646برقم ))ت شاكر( سنن الترمذي  (4)
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 األفكار ونشر شبابها إفساد أجل من وساق قدم على يعملون األمة هذه أعداء إن

 نأخذ أن بنا يليق فال الصالحة، للبقية باتالضر لتوجيه جاهدين ويعملون بينهم الباطلة

 . والموفق الهادي واهلل والتطرف. الهزل محمل على األمر
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